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Wędrowniczki i Wędrownicy! Harcerki i Harcerze! 
Jeśli tli się w Was chęć przygody, nie boicie się trudów wędrówki, 

a przyjaźń jest Waszym przewodnikiem. 
To jest to wyzwanie dla Was! 

 

 

DO MORDORU NA PIECHOTE…. 

 

Kuźnia Raciborska – Racibórz 

 12-14.10.2012r. 

Regulamin! 

I. CELE RAJDU 
1. Powrót do korzeni harcerskiej metody przetrwania w lesie 
2. Popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Raciborskiej  

3. Rozwijanie zainteresowań i propagowanie służby ochrony granic państwowych 

4. Umacnianie przyjacielskich więzi pomiędzy uczestnikami rajdu 

5. Budowanie pozytywnych wartości współpracy w zespole przy pokonywaniu ciężkich,  
leśnych warunków turystycznych  

6. Wymiana pomysłów i doświadczeń, budowanie więzi pomiędzy patrolami rajdowymi 
  

II. Organizatorzy 
1. 25DWHSG Czarne Pantery z Raciborza 

2. 69DW Wataha z Raciborza 

3. Komenda Hufca Ziemi Raciborskiej w Kuźni Raciborskiej 

 

III. Współorganizatorzy Rajdu 
1. Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu 

2. Piekarnia w Bieńkowicach 

3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kuźni Raciborskiej 
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IV. Komenda Rajdu 
 
Komendant rajdu: pwd. Janusz Tril HR 
Zastępca komendanta (oboźny): pwd. Piotr Kołek 
Zastępca komendanta do spraw programu: pwd. Agata Kilar 
Kwatermistrz: dh. Adam Krzywolak 
 

V. TERMIN I MIEJSCE WWGL  
 

1. Gra odbędzie się w dniach 12-14.10. 2012r.  

2. Start w piątek ok. godz. 16 w Kuźni Raciborskiej  

3. Finał w niedzielę ok. godz. 13 w Raciborzu 

 

 

 

VI. Zgłoszenia 
 
1. Zgłoszenia przez Internet kartą zgłoszeniową (poniżej) na adres 25dwhsg@zhp.net.pl 

potwierdzony wpłatą za wpisowe z listą uczestników oraz ich numerami pesel, wysłane 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.10.2012r. Potwierdzenie o przyjęciu 
zostanie przesłane po otrzymaniu zgłoszenia.  

2. Drużyna harcerska (patrol) musi mieć uregulowane w hufcu składki członkowskie 
potwierdzone przez skarbnika hufca lub komendanta.  

3. Komendant Hufca musi mieć wiedzę, że z jego hufca drużyna, patrol rajdowy wyrusza na 
Rajd Raciborski 

4. Pełnoletni drużynowy lub opiekun patrolu musi wypełnić „Deklarację w sprawie 
bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na biwaku i rajdzie”  
(deklaracja dostępna w poniżej). 

5. Deklarację w sprawie bezpieczeństwa wypełniamy w 2 egzemplarzach. Jeden pozostaje 
w komendzie hufca lub u dyrektora szkoły, drugi w dokumentacji drużyny, patrolu do 
kontroli podczas trwania Rajdu.  

6. Deklarację w sprawie bezpieczeństwa patrol rajdowy okazuje na starcie rajdu.  
7. Każdy uczestnik rajdu winien posiadać książeczkę ubezpieczeniową lub kartę 

chipową oraz zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo w rajdzie. 

 
 

VII. Uczestnicy 
 
1. Uczestnicy muszą być minimum w wieku starszo harcerskim (niedostosowanie wieku na 

odpowiedzialność opiekuna)  
2. W rajdzie uczestniczą min. 5-10 - osobowe patrole (w tym pełnoletni opiekun), 

reprezentujące jednostki harcerskie lub szkoły. 
3. Opiekun wnosi wpisowe  

Jeśli się spóźnisz ze zgłoszeniem, a chcesz jechać - skontaktuj się z oboźnym lub komendantem rajdu! 

mailto:25dwhsg@zhp.net.pl
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VIII. Wpisowe 
 
1. Równocześnie ze zgłoszeniem należy wpłacić wpisowe w wysokości określonej poniżej.    
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe do dnia  03.10.2012r!  

 
 

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Raciborskiej 
Bank Spółdzielczy Racibórz / Oddział Kuźnia Raciborska 

Nr 06 8475 1032 2004 0000 0387 0001 
 

Dowody wpłaty należy wysłać wraz z kartą zgłoszeniową. 
 
1. Nie zgłoszenie się uczestników gry lub całego patrolu na starcie, powoduję utratę 

wpisowego. 

2. Wpisowe wynosi 30 zł. 

 
 

IX. Wyposazenie 
 
1. Każdy patrol musi posiadać: apteczkę, busolę, latarki, przybory do pisania, prowiant na 
czas trwania gry, kamizelkę odblaskową. 

2. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać: kompletne regulaminowe umundurowanie 
harcerskie, książeczkę harcerską lub legitymację szkolną, ubiór i ciężkie obuwie terenowe lub 
turystyczne dostosowane do wędrówek w lesie jesienią, obuwie lekkie na nocleg, śpiwór, 
karimatę, niezbędnik, kubek, okrycie przeciwdeszczowe, ciepły sweter, czapkę, latarkę oraz 
zapasowe baterie, drobne pieniądze. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Mile widziane wszelkie instrumenty muzyczne 

 

Pamiętaj! W apteczce masz mieć opatrunki, coś na przeziębienie, ból brzucha i gorączkę. Weź też latarkę, 
najlepiej czołówkę oraz kamizelkę odblaskową, przynajmniej jedną na patrol! 

 

Obuwie na trasę musi być mocne i nieprzemakalne, rękawice i czapka z szalikiem w razie niepogody. 

W adidasach na trasę nie wpuszczamy, jedynie na nocleg! 
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X. Ubezpieczenie 
 
1. Odpowiedzialność za dobór uczestników i zapoznanie ich z regulaminem ponosi opiekun 

patrolu oraz komendant jednostki nadrzędnej lub dyrektor szkoły potwierdzającej 
zgłoszenie na rajd  

2. Uczniowie szkół podlegają ubezpieczeniu szkolnemu 

 

 

XI.  Swiadczenia organizatorów 
 
1. Noclegi organizowane są w szkołach i szkolnych salach gimnastycznych. 
2. Ciepły posiłek zapewniamy w dniu 13.10.2012 wieczorem – „Łazanki Szefa Rajdu”. 
3. Małe co nie co na trasę 
4. Do wszystkich posiłków organizatorzy rajdu zabezpieczają wrzątek.  
5. Pozostałe posiłki uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie.  
6. Pamiątkowa plakietka rajdu oraz cenne nagrody dla zwycięzców. 
7. Potwierdzenie: zdobytych sprawności, stopni harcerskich, zadań na pagon wędrowniczy 

i znaki służb. Po wcześniejszym uzgodnieniu z komendantem rajdu. 
8. Świetną i niezapomnianą zabawę w harcerskiej atmosferze. 

 
 
 

XII. Współzawodnictwo, ocena 
 
1. Punktację patroli prowadzi Komenda Rajdu wraz z obsługą. 
2. Regulaminy konkursów i zadań podane będą w trakcie gry. Każdy patrol podlegać 

będzie szczegółowej ocenie:  
 

 Zadanie przedrajdowe 25%  
 Ocena patrolu i umundurowania na podstawie regulaminu 10%  
 Zachowanie, postawa harcerska, organizacja 10%  
 Zadania harcerskie podczas zakwaterowania 25%  
 Zadania na trasie 30%  

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu 

na potrzeby rajdu oraz dodatkową obiektywną ocenę poza 

regulaminem 
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Kontakt do komendanta rajdu Janusz Tril  
Tel. 500 177 539, gg: 762 80 46  lub 25dwhsg@zhp.net.pl 

 

Kontakt do oboźnego Piotr Kołek  
Tel. 506341318, gg: 2955317 lub wataha@zhp.net.pl 

 

Kontakt do z-cy komendanta Agata Kilar 

Tel. 793014147, gg:4782045 lub wataha@zhp.net.pl 

 

 

 

XIII. Zadania przedrajdowe 

 PODCZAS RAJDU SZUKAMY PRZYJACIÓŁ: 

 Osoby szukające przyjaciół ubierają się w kolory pomarańczowe. 

 Osoby mające już przyjaciół ubierają się w kolory czerwone. 

 Osoby niezdecydowane  w kolory niebieskie. 

 

 PEŁNE PRZEBRANIE DLA CO NAJMNIEJ JEDNEJ OSOBY Z PATROLU ZA JEDNĄ Z POSTACI 

„WŁADCY PIERŚCIENI” ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ POWIEŚCI LUB FILMU 

 

 

  

mailto:25dwhsg@zhp.net.pl
mailto:wataha@zhp.net.pl
mailto:wataha@zhp.net.pl


str. 6 

KARTA ZGŁOSZENIA PATROLU 
NA V RAJD RACIBORSKI  

W TERMINIE 12-14.10.2012r. 
 

Nazwa patrolu:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Hufiec /szkoła ……………………………………………………………………………………………………………… 

Skład patrolu: 

L.p Imię i nazwisko PESEL    Czytelny podpis 

1.   (pełnoletni opiekun) 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

DANE KONTAKTOWE PATROLOWEGO (OPIEKUNA PEŁNOLETNIEGO): 

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………………………… 

TELEFON:………………………… ADRES ZAMIESZKANIA………………………………………………. 

E-mail:………………………………………… NR. PESEL……………………………………………………….. 

 
Oświadczamy, że regulamin rajdu jest nam znany i zobowiązujemy się do jego 
przestrzegania. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych do 
celów związanych z organizacją rajdu 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podpis pełnoletniego opiekuna i wszystkich członków patrolu) 
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DEKLARACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA 

ŻYCIA I ZDROWIA DZIECKA NA RAJDZIE 

 

 

 W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami  

i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mojej opiece dzieci  

i młodzieży na Rajdzie Raciborskim  zorganizowanym przez Hufiec Ziemi Raciborskiej 

w dniach   

 12-14.10.2012 oświadczam, co następuje: 

1. Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam/em  się ze wszystkimi przepisami  

i Regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowia i życia dzieci i młodzieży oraz 

przepisami Ustawy o ochronie dóbr osobowych. 

2. Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych 

przepisach wymogów i zaleceń, wskazówek i środków w czasie pełnienia przeze mnie 

obowiązków na w.w. rajdzie. 

3. Zapoznałem się w pełni z treścią regulaminu Rajdu. 

 

 

 

 

............................................................................ 

               data i podpis opiekuna 

 

 


